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 Van Laar’s Hoveniersbedrijf  Presenteert:
         “De 4Stappentuin”
 

   TUINVOORBEELDEN
4Stappentuin biedt u vier gevarieerde basis ontwerpen. 
De vier tuinen zijn:
“Brabants genieten”, “Schone lijnen”, “Tuinfeest” en “Rusttuin”.

De tuinen zijn uitgewerkte concepten in verschillende stijlen en kunnen 
naar wens aangepast worden. Als basis wordt uitgegaan van tuinen van 6x9 
m1. Het unieke aan de 4stappentuin is de uitgewerkte handleiding, die wij 
desgewenst geheel aanpassen naar uw eigen wensen.. Deze uitgebreide 
handleiding geeft in overzichtelijke 4stappen  een tuin naar uw wens.
Benieuwd? De handleidingen liggen ter inzage bij Van Laar’s Hoveniersbe-
drijf. U bent welkom op ons bedrijf om te komen kijken welke 4stappentuin 
bij u past.
In 4 stappen een nieuwe tuin; kiezen,kopen,aanleggen en genieten.

Denkt u ook aan de mogelijkheid om uw tuin op te nemen in de hypotheek, zo 
bent u verzekerd van uw droomtuin.

STAP 1; KIEZEN
Kiest u uit de 4 verschillende basisontwerpen de 4stappentuin die bij u past

STAP 2; KOPEN
De prijzen variëren van € 5000,- (voor doe het zelvers) tot € 12.500,- incl. 
B.T.W. ,materialen en arbeid. 
De 4stappentuin denkt ook graag met u mee over de finishing touches.
Met de diverse opties kunt u zich de tuin nog meer eigen maken.

STAP 3; AANLEGGEN
De tuin wordt volgens de nauwkeurig uitgewerkte handleiding aangelegd. U 
kunt daarom zelf het gehele proces tot in detail volgen.

STAP 4; GENIETEN
Uw nieuwe droomtuin is klaar. U kunt volop genieten van uw eigen stukje  
buitenruimte.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over de 4stappentuin. 
Bezoekt u onze website: www.4stappentuin.nl of neem contact op voor een 
afspraak met:

Van Laar’s Hoveniersbedrijf
Klapstraat 1a   
6654 AL  AFFERDEN
Tel: 0487-511504
info@vanlaarshoveniers.nl 
www.vanlaarshoveniers.nl

  Een uniek concept om uw toekomstige tuin te realiseren.
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Heerser van het Bokkenrijk, Jonkheer van de Korte  
Akker, Ridder in de orde van veiligheid, Oppersik van  
de Blauwe Bok en Graaf van het biljartlaken, bepaal dat:

1.  Carnaval dit jaar op 13,14,15 en 16 februari gevierd wordt.
 
2.  Ieder verkleed naar zowel de “kwartjesreut” als de 
 “streekreut” komt.

3.  Iedereen die het huis van de Prins passeert dit in stilte doet
 zodat de Prins van zijn korte nachtrust kan genieten.

4.  Niemand het recht heeft om de Free Style Herrie Kapel te 
 onderbreken.

5.  Alle kleine bokjes en geitjes voor aanvang van de “kwartjesreut” 
 bij het gemeentehuis verzamelen voor de ballonnenwedstrijd.

6.  Dat al deze bokjes en geitjes op dinsdagmiddag naar de 
 Bokkenstal komen,  waar Jeugdprins Koen de scepter zwaait.

7.  Als je nog moet rijden er geen alcohol gedronken wordt.

8.  De Prins, Hofhouding en Raad van 11 gevolgd worden in de polonaise.

9.  We respect voor elkaar hebben en zeker geen vervelend en 
 agressief gedrag vertonen (stop zinloos geweld).

10. Dat we met z’n allen laten zien dat carnaval in Druten een groot
 feest is.

11. Iedereen mijn motto nastreeft: “Als je maar leut hebt!”
    

  Prins Michel d’n Urste

Proclamatie  Ik “Prins Michel d’n Urste”







6

Colofon

Dit is een uitgave van het Ministerie

van Pers, Publiciteit en Communicatie

van Stichting Karnaval,  “De Blauwe Bok”

Roodhekkenpas 14, 6651 CZ Druten.

Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt en of 

hergebruikt zonder schriftelijke toestemming.

Blauwe Bokken Krant

Jaargang 43

januari 2010

Oplage: 5200

Medewerkers:

Advertentie-acquisitie: 

Bestuur / Raad van 11 / Senatoren

Bezorgen kranten: Orde van Oud Prinsen

Inleveren copy: Iedereen die dat nodig vond

Foto’s:

Foto voorzijde:  

Foto Discounts

Overig: 

Jeroen Beekhuizen / Stan v.d. Hurk /

Chantal Kuijpers

Eindredactie:

Frank Jansen / Cees-Jan van Gendt /

Louis Poncin

Opmaak en Druk:

Weemen Grafische Groep Druten

Morele ondersteuning:

De dames van “De Blauwe Bok”

www.weemen.nlwww.weemen.nl

Weemen wenst u een hele fi jne carnaval!!!
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Voorwoord Voorzitter

Beste Bokken en Geiten,

Carnaval 2010 zal spoedig losbarsten en menigeen is reeds 

enige tijd bezig om het één en ander voor te bereiden. Ook voor 

mij zijn de voorbereidingen in volle gang en ik verheug me op de 

Streekreut die dit jaar in een wat afgeslankte vorm door Druten zal 

trekken. In nauw overleg tussen de Gemeente Druten en de organi-

satie van de Streekreut is besloten om te streven naar een kwalitatief 

hoogstaande optocht waarbij orde en veiligheid een belangrijke rol spelen. 

Samen met onze nieuwe Burgemeester, die zich bereid heeft verklaard om bij het opstellen van de reut 

aanwezig te zijn, proberen we er een geslaagde dag van te maken.

De bouwers wens ik veel bouwplezier toe en voor degenen die niet actief aan de optochten deelnemen 

heb ik een goed advies: kom kijken naar de Kwartjes- en/of Streekreut en aansluitend naar de Prijsuitrei-

king in de “Bokkenstal”.

Namens Stichting Karnaval “De Blauwe Bok” wil ik Oud Burgemeester Aelberts nogmaals bedanken 

voor de goede jaren die we samen met hem hebben gekend. Zijn opvolger Burgemeester van Riswijk 

wensen wij véél succes en wijsheid toe. 

Ik wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om Oud Prins Jeroen d’n Urste en Oud Jeugdprins 

Dylan d’n Urste te bedanken voor hun geweldige inzet het afgelopen jaar en hun opvolgers Prins Michel 

d’n Urste en Jeugdprins Koen wens ik  héél véél succes toe.

Als afsluiting wens ik eenieder een fantastisch carnaval toe en ik kan u verzekeren dat wij als 

Stichting Karnaval “De Blauwe Bok” er alles aan zullen doen om het iedereen zoveel mogelijk naar de 

zin te maken. 

Tip: voor alle wetenswaardigheden, foto’s, etc. etc. kijk eens op onze geheel vernieuwde website

www.blauwebokken.nl.

Tot ziens op één of meerdere gelegenheden.

Stichting Karnaval “De Blauwe Bok”

Frank Jansen, voorzitter
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Juwelier,
Juweelstraat 1,
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Alaaf alle ingezetenen 

van het Bokkenrijk

Beminde Bokken en Geiten

Carnaval 2010 zal voor mij altijd een speciale betekenis gaan 

hebben. Het is namelijk de eerste keer dat ik als burgemeester 

van Druten dit traditionele feest mag meemaken.

Het zal wennen zijn om straks in februari de sleutel aan jullie Prins 

Michel d’n Urste en zijn collega Prinsen in de andere dorpen uit mijn 

gemeente te moeten overdragen en daarmee dus een paar dagen van 

mijn bevoegdheden verlost te zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat onze 

mooie gemeente daarmee nog steeds in goede handen is. Prins Michel heeft een fraai motto: 

“als je maar leut hebt!” Dat zal staan voor heerlijk plezier, met z’n allen een schitterend feest maken, 

lachen en de zorgen van alledag even vergeten. Maar geen vrijbrief, en gelukkig heb ik al gelezen dat 

Prins Michel er net zo over denkt, om overlast te veroorzaken, ongeremd tegen alle regels en waarden 

en normen in je gang te gaan of andere mensen lastig te vallen. Dat is niet de bedoeling en ik ben ervan 

overtuigd dat zoiets ook niet zal gebeuren.

Ik zal mij blij laten verrassen met een fantastisch feest waar de gehele Drutense bevolking aan kan en 

hopelijk zal meedoen. Met mooie reuten en vooral heel veel plezier samen.

Ik zie er naar uit en wens iedereen een schitterend carnaval 2010 toe.

Lucien van Riswijk, burgemeester van Druten

Van Carnaval heb ik nauwelijks enig benul, maar gelukkig heb ik wel mijn eigen beroepsafwijking, dus 

trakteer ik de Bokkenstal maar op een Bijbeltekst (uit het bijbelboek “Prediker”).

“Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je 

zwoegt onder de zon, dus geniet elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven”.

Ik denk dat onze dorstlustige hoogheid Prins Michel het met deze bijbelse wijsheid eens zal zijn.

Want net als onze Prins zegt de “Prediker” dat het vandaag een dag is om te genieten.

In de harde werkelijkheid van alledag zijn de herinneringen van “gisteren” nogal eens pijnlijk of verdrietig. 

En de dromen van “morgen” zijn maar al te vaak nachtmerries. Het lijkt dan ook wat veel van het goede 

om iedere dag die God ons geeft door het leven te gaan als vrolijke mensen 

die louter plezier beleven aan het bestaan.

Maar gelukkig is er Carnaval; een paar dagen om te oefenen in de 

levenskunst die de bijbelse “Prediker” ons voorhoudt. Leven in het 

hier en nu, vandaag een dag om te “carnavallen”. 

Even op de wijze zoals Prins Michel ons meegeeft: “als je maar 

leut hebt”. Ik wens de hele Bokkenstal een paar dagen van 

intens plezier. Ik hoop dat het zoveel energie geeft dat we 

allemaal ook na de Carnaval vreugde kunnen beleven aan de 

gewone dagen van het leven.

Pater Ad Blommerde, Pastoor



10



11

Prins Michel d’n Urste

Beste Bokken en Geiten,

Graag wil ik beginnen met mezelf voor te stellen.

Mijn naam is Michel Foekens, ik ben 39 jaar en behalve dat ik dit jaar Prins 

ben, heb ik nog een functie in de club. Sinds een paar jaar ben ik secretaris 

in het bestuur van de Blauwe Bok. Ik  ben getrouwd met Maaike (bij vele ook 

wel bekend/berucht als een van de Vrolijke Froalie). We hebben 2 kinderen. 

Onze zoon die 10 jaar is, is sinds dit jaar voor het eerst lid van de Jeugdraad en 

onze dochter van nu bijna 7 jaar zit dit jaar voor het eerst bij de Wiannekes van 

onze vereniging. Een echte Blauwe Bokken familie dus.

En nu is het dan bijna zover. Nog een stuk of wat nachtjes slapen en dan zal het carna-

valsgeweld in Druten weer gaan losbarsten, maar niet voordat we op 30 en 31 januari de 

Pronk- en Zondagmiddagzitting hebben gehad, waar ik iedereen van harte uitnodig. 

Ik heb er echt zin in om er samen met Jeugdprins Koen, zijn Hofhouding, Page Joyce, Adjudant Erik, 

Chef Sander, Opperschenker Jeroen, de Raad van 11, Senatoren en het Bestuur een groot feest van te 

maken. Maar dit zal zeker niet lukken zonder jullie, dus ik hoop dat je met ons mee komt feesten in de 

Bokkenstal en we van carnaval 2010 een gedenkwaardig jaar maken. Ik besef echter ook dat er mensen 

zullen zijn die er niet bij kunnen zijn en daarom zullen we ook dit jaar weer een bezoek brengen aan het 

St. Elisabeth in Beneden-Leeuwen, De Kasteelhof in Druten en natuurlijk ’s-Heerenloo. In het programma 

verderop in de krant kunt u vinden wanneer we waar zijn. De kleintjes worden natuurlijk ook niet vergeten 

en op de vrijdag voor carnaval zullen we zeker een bezoek brengen aan de scholen in Druten. En dan is 

er natuurlijk ook nog op dinsdag de kindermiddag waar Jeugdprins Koen de baas zal zijn. Behalve dat 

we natuurlijk de Kwartjesreut hebben, is er dit jaar ook weer de Streekreut in Druten, de mooiste reut uit 

de hele regio, al zeg ik het zelf! Dus het kan haast niet anders als dat we elkaar vast ergens tegenkomen.

Ook al ben ik al wat jaren lid van de club,  toch is mij verteld dat Prins zijn iets heel speciaals moet zijn. 

Nou ga ik het beleven! Maar het zal toch een lastige klus worden om mijn voorganger ex-Prins Jeroen te 

evenaren die het fantastisch heeft gedaan het afgelopen jaar, Jeroen alle lof!

Als afsluiting wens ik iedereen een fantastisch carnaval toe en ik weet zeker dat Stichting Karnaval 

“De Blauwe Bok” er echt alles maar dan ook alles aan zal doen om er wederom een geweldig jaar van 

te maken!

Drie maal alaaf en tot op een of meerdere gelegenheden en denk aan mijn lijfspreuk:

      

“Als je maar leut hebt!”
       

Prins Michel d’n Urste
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     Kattenburg 34   Druten
  0487-517975

VAN DE KAMP bvVAN DE KAMP bv
DRUTEN HOLLAND

INTERNATIONAAL
TRANSPORTBEDRIJF

Industrieweg 16 6651 KR  Druten
Postbus 20 6650 AA  Druten



Jeugdprins Koen

Beste  Bokken & Geiten

Ik ben Jeugdprins Koen Lowiessen. 

Ik ben 11 jaar en ik zit op de Kubus in 

groep 8 bij meneer Raymond.

Verder voetbal ik ook bij DIO’30 bij de D4. 

En ik vind vissen ook heel leuk: daar mag je 

mij wakker voor maken! Ik wilde graag Jeugd-

prins worden omdat het mij leuk leek om ieder-

een een tof carnavals jaar te geven. En ik hoop 

natuurlijk dat mij dat zal lukken. Ook vind ik het 

wel leuk dat de grote reut hier in het Bokkenrijk is. Ik 

ga er samen met Michel een hartstikke leuk jaar van 

maken. Natuurlijk kan de spreuk ook niet missen dus zal 

mijn spreuk zijn:

SAMEN MET MIJN JEUGDRAAD 
VIER IK CARNAVAL TOT 
’S AVONDS LAAT!
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Druten bereidt zich voor om Bokkenrijk te worden. Men is druk in de weer met de bouw van 

praalwagens, het maken van passende kledij en Prins Michel en Jeugdprins Koen van 

carnavalsvereniging De Blauwe Bok maken zich op om op rituele wijze de macht 

van de burgerlijke autoriteiten voor 4 dagen over te nemen.

Carnaval, het feest dat vooraf gaat aan de 40-daagse Vasten voor Pa-

sen. Het carnaval heeft diepe wortels. Onze voorouders, de Germanen, 

vierden voorjaarsfeesten waarin standsverschillen werden opgeheven, 

men vrij was met van alles te spotten en het geoorloofd was maskers te 

dragen. We zien dit terug in het carnaval, dat zich hieruit ontwikkelt. Het 

woord carnaval kan afkomstig zijn van “carne en vale” “vlees vaarwel” 

wat de vastentijd aankondigt. Volgens anderen komt het van “carrus 

navalis”- “het vlaggenschip”, het narrenschip vol spot en dwaasheid. Dit 

zal tijdens de komende carnavalsoptochten in Druten heel duidelijk te zien 

zijn.

Op zondag 14 februari 2010 om 09.30 uur is eenieder welkom in de H.H. Ewal-

denkerk te Druten voor de traditionele carnavalsmis, een bezinningsmoment tijdens de 

kleurrijke tijden. Met deze carnavalsmis zal het saamhorigheidsgevoel, het serieuze aspect van 

carnaval, worden benadrukt. Er is aan deze carnavalsmis een extra dimensie gegeven met als thema: 

verbondenheid. De speciale commissie is met pater Ad Blommerde en pastoraal medewerker Jan Willem 

Melssen rond de tafel gaan zitten en hebben een voor ieder toegankelijke viering gemaakt. De viering 

wordt met een gezellig gespeelde muziek opgeluisterd door het koperensemble van showorkest River-

land en dirigent/organist Ad Versteden. Ad zal wat orgelwerken spelen die zonder meer het predicaat 

carnavalesk verdienen. Iedereen is welkom, jong en oud! Kinderen zijn meer dan welkom in de kerk om-

dat ook hen de mis zal aanspreken. Onder de ouderen zullen we ongetwijfeld Januske aantreffen,  

 bekend van zijn wetenswaardigheden in de Waalkantercourant. 

De afgelopen carnavalsmis is hem zo goed bevallen dat hij en 

zijn Han te kennen hebben gegeven, als er wederom vervoer 

geregeld kan worden, zij graag deze carnavalsmis willen 

bezoeken. Niet alleen voor hen maar voor iedereen die 

geen vervoer heeft kan De Blauwe Bok dit regelen; wel 

gaarne van te voren aanvragen via 0487-513121!!

Als afsluiting van het carnavalsfeest nodigen wij iedereen 

uit het askruisje te komen halen tijdens de afsluitende 

viering op woensdagmiddag om 15.00 uur in de kerk.

Carnavalsmissen in de 

H.H. Ewaldenkerk te Druten



18



19

Hallo miensen, Bokken en Geiten of die denken daor veur deur te kunne gaon.  [zuchtje]

Beukske

Ja miensen, tege jullie wil, gullie zijt goed af. [diepe zucht] Gullie slaot dit beukske open en kekt allenig mar wie der di 

jaor wer deur de zeik wor gehaoldt. En dan is ut veur “klaor is Kees“ veur hullie. [PPpppFFfffff]

Mar der kum heel wa meer bij kijkke, da kan’k oe wel vertelle!  [zuchtje] Ja en dan hedde OK nog die adverteerders en 

gesponsers die kijkke of hullieje advertentie der WEL goed insteej. Mar as die miense da NIE deeje hadde gullie nau 

OK gin beukske, za’k mar zegge,... witte wel. Eiges wit ik al te goed hoe da geej. [diepe zucht] Komme die lui van die 

Blauwe Bokken ieder jaor AL rond de Sunterklaos deunen veur die advertenties.

Unne heele of unne halve

Bij ons is da jong van van Sonsbeek gewist. “Wilde unne heele of unne halve Januske?“ vroeg ie. Efkes docht ik eiges 

nog da ie un fl es jonge klaore bij hum hai, unne hele of un halve literse fl es. Wies ik da ie me unne heeele bladzijde 

aon zonne advertentie aon de kont woi smeren. [zuchtje] Mar toen ik die bedraage heurde docht ik, daor koopte um 

TEIL vol jenever veur. Hii docht zeker da wij OK zo’n zaakje han net as hij. Witte wel da ge der OK zo’n busje het um 

der in ROND te rije.  [PPpppFFfffff]

Nie aon d’n achterkant

Mar ja mar aon den achterkant van di beukske daor komde NIE aon war? [diepe zucht] Is al jaore geprobeerdt, mar 

daor hil dieje SONSBEEK eiges d’n zeggenschap over  wer me verteldt. Is da zoo miensen?  He’k nog deurgevraogd 

mar ik kreeg ut der NIE uit. Mar wel probeere um mij uit te heure war. [PPpppFFfffff]  Zovan “Ja, ja“ zeej ie “gij schrijft 

zoveul van die verhaoljes ik docht da ge OK wel un dag of wa bij dieje boekhandel op de Hogestraot de handteke-

ninge gong uitdeele. Het Hans Barten OK gedaon. Mar die hai gineens gin beukske geschreve. Waor un beukske van 

iemand anders, waor hij allenig wa fotoportretten bij hai gemakt. Toch? Deurum zeik OK blij da dieje Meesters van 

HILLEBRAND veul foto’s he gemakt. Die zet gin handtekeninge in di beukske“ [PPpppFFfffff]

Lig ik der uit

Ik zeej “daor bemoei ik mun eige NIE mee. As da gij da persee wilt weten wil moete da mar vraoge bij de Blauwe Bok 

of ut Vierkant me van die ronde taofels, da zeukte gij eiges mar mooi uit.  Ik moet gin kloterij met Hansje hebbe, want 

dan lig ik derBIJ Claudia ok UIT“. “Hedde dan OK ginne uitgever Januske?“ vroeg da jong van van Sonsbeek OK nog 

kwanshuis. “Ja zeker wel “ zeej ik. En daor schrok ie van. “ons Han is mijnne uitgever, da heeele kleine bietje pensi-

oen da der wor bijgeschreve bij de Boerenleenbank, geej der me grootte hoopen uit. [PPpppFFfffff] Nee ge hoeft mijn 

ginne neije uitgever aon te praote, ut is goed zoo, der vil NIE meer mer uit te geve.“ [zuchtje]

Scholfonds

Ok di jaor zijn die auwe Bokken wer bij ons gewiest. Of ik wer un stukske woi schrijve. Hoevde NIE over da politieke-

gedoe te gaon. [diepe zucht] “Duur toch nog un paor weeke veur de verkiezingen zijn“ zeej ze as smoesje um me der 

vanAF te houwe! En wij wille in deeze ted iedereen te vriend houwe!“. As ze mar advertenties zette heurde ik ze denke 

[PPpppFFfffff] “En de ouwe Prinsen han ut der OK ut heeele jaor al zat overgehad“ zeeje ze. Prins Sjaak den Urste 

schijn OK al un speciaal FONDS te hebbe gekrege, zeeje ze, veur un schol of zoiets. Mar ut fi jne dervan wilde die 

auwe BOKKEN me NIE vertelle over zo’n SCHOLFONDS.

Keulse pot

Neeje, uit dieje Bokkenstal  kum minder naor buiten as uit da Gemeentehuis, za’k mar zegge.

As unne KEULSE POT zo geslote za’k mar zegge! [zuchtje] Zo he’k geheurd da ze da sirenegedoe iedere urste maon-

dag van de maond al wille bijstelle in un rampeplan. Nie da’k der eiges bij was, mar ut schijn al un RAMP te zijn as ge 

me dieje Prins Michel op pad gaot. [zuchtje] Gift ie de heele week Bedrijfshulpcursussen of iets van dieje fl auwekul en 

wit ie NIE de hand thuis te hauwe.

Januske over de vastenavond in Druute 

en ut Prinsdom der Blauwe Bokken
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Klepperheide 12
6651 KM  Druten 
Telefoon 0487 - 517 673
Fax 0487 - 511 945

Mobiel 06 511 171 37
E-mail info@mooimakerij.nl

www.mooimakerij.nl

Wij bezorgen ook aan huis.

Heuvel 14 - Druten
Tel. 0487-516083



21

Leut of leuth

Onderlaotst in Leuth, nee nie de lijfspreuk, da is as ge mar LEUT het, neeje Leuth…da durp, dauwt ie daor d’n bran-

dalarmknop in. [diepe zuch] Dus op da gemeentehuis in Druute kunne ze der gerust un rampeplan bijmaake veur da ut 

Carnaval is. Want wa denkte bij de sleuteloverdracht? Allebei de hand vastbeinde war, da is ut enigste da helpt.  [die-

pe zucht] Want ze zeeje me da bij de sleuteloverdracht der di jaor unne extra tank Coca Cola kum. Ik kan ut nie ge-

leuve? Nau wit ik OK wel da dieje neije Burger allenig mar Cola drinkt. Mar un tank vol? Ik zu nie weten WAOR da kelje 

dieje Cola dan allemaol zou moete laote? Trouwens da vraog ik me bij dieje Raod van Elf OK wellus af. [PPpppFFfffff] 

Mar dan he’k ut nie over Cola, mar over ander greij, da snapte gullie al? [zuchtje]

Kerstboomstaonders

Mar goed, nog veur da’k de kertskrib hai opgebouwd en nog veur de kerstlampkes in d’n boom hongen 

en d’n piek derOP ston,  waorre die Bokken al wer bij me veur di beukske.  [PPpppFFfffff] Ja dan moet de oud jaor 

en ut  neije jaor OK nog komme. [zuchtje] Mar ut het wel veurdelen heur da ze rond  dieje ted bij me zijn gewist. Nau 

kon’k zien da de vrouw van Prins Michel al de kerstboomstaonders bij Harm d’n Blokker kwam opkoope. Ik zeej “ wa 

zijde gij van plan Maaike.  Gaode gij daor bij jullie op dieje BULT  in Druute-Zuid allemaol kerstboome zette?“ “ Neeje 

Januske ik durf ut host NIE te zegge, mar MET deez dinge staon de glazen zoo stevig. Witte wa ut nameluk is of der 

nau unne verjaordag, un  feestje of carnaval is, as dieje KLUNS van mijn derbij is, roepe ze allemaol ...Oooooh, Want 

grif da Michel alle glaze te ondersteboven mieterd. Uit veurzurg  da de familie, de Blauwe Bokken  en vriende  toch 

blijve komme,  koop ik unne  kwak van die kerstboomstaonders um de glaze stevig te laote staon. Want ut is NIX da 

Michel die glaze um mieterd, mar die miensen krijge dan OK niks te drinke war?” [PPpppFFfff]

Zingen en bralle 

Ja as ze nau, in februari, aon Harm Blokker um de staonders hai gevraoge dan ken ik ut antwoord al “deeze week 

besteld, zal volgende week wel binnnekomme  of zoo iets“ Ja dan denkte da ge der zijt. [zuchtje] Mar de vrouw van 

Prins Michel, die eigste Maaike dus, schoot de Hogestraot al wer over. “Moet nog efkes naor ut reisburo“ zeej ze. 

“Unne vakantie naor Spanje gaon afpraote. Mar ik gif nau munne eige meskesnaam op. Durf die van Michel nie deur 

te geve. We hebbe al un paor keere kloterij gehad. Ja Michel denkt da ie op unne camping in Spanje in de Bokkestal 

steej. Zingen en bralle da ge der nie goed van wordt. Of die Spaansecampingmiensen daor op zitte te wachten.

Carnavalsspaans

“Denkt OK nog da hij heeel goed Spaans kan praote.  Mar da is meer CARNAVALSspaans! Michel docht da hij op 

zonne camping miensen ut een en nader moes vertelle en uitlegge. Bijveurbeeld UN bepaalde ding aon hullie lichaam 

nie groot ZOU zijn, za’k mar zegge. Mar die Spaanse miensen konde hum nie goed verstaon, mar begrijppe deste-

beter Michel kon ze toen ok NIE verstaon, mar toen ze met un man of 12 op hum afkwamme, het ie ut ze OK mar nie 

mer uit laote legge. Hij waor al eerder weg!

Meskesnaam

“Kijk en nau denk ik da’k der beter aon doe mun eige meskesnaam op te geve“ zeej Maaike. “Want ik wit OK nie 

hoe da in Spanje geej Januske? Veur da ge ut wit steej zoiets daor in de Courant of in een of ander beukske. Da zal 

in Druute, denk ik, nie zo gauw gebeuren da zoiets allemaol in un beukske steej“ zeej ze nog. En ze keek der bij of 

da ze van de PRINS gin kwaod wies! [zuchtje] En met die gedachte gong ze wer naor hullie huske op dieje bult in 

Druute Zuid. Naor Michel en hullie twee kiendjes.  Ja en ik wit hoe ze schrijft en as ge zoo efkes me der praot kunde 

wel merke da ze uit unne Carnavals-NEST kum en da ze bij de VROLIJKE VRALLIE heur partijtje meespeult. Mar me 

van die KERSTBOOMSTAONDERS achterOP de pakkendrager van de fi ets denkte nog NIE aon de CARNAVAL war? 

[diepe zucht]

DEURum wensen wij Maaike, Prins Michel en de heele stal met Blauwe Bokken, neeje jullie allemaol, veul succes en 

plezier me de Carnaval. En unne waorschouwing veur de Geiten, uitkijke veur de Q-korts war, want veur da ge ut wit 

worden geruimd. Deurum miensen, blijf eiges gezond dan kum der mergen wer van eiges unne neije dag.

En as ge da doet kunde ut mekkeluk unne dag of vijf volhouwe op jullieje leefted.  [PPpppFFfffff] 

De groeten van Januske, ik eiges [AaaaLaaaaf] 

en OK van ons HAN [AaaaaaLaaaaaf].



22

St. Josephstraat 5
6658 DM  Beneden-Leeuwen

Tel. 0487-592583



  Transport - verhuizingen - opslag
   Energieweg 1  6651 KT  Druten

Tel:  0487  512121
Fax: 0487  516549

                                                             

Voor al uw bouwactiviteiten
van ontwerptekening  

tot sleutelklare oplevering.                         
                                     

Kerkeland 8  6651 KN  DRUTEN
Tel. (0487) 512416   fax. (0487) 517355

Email: artsbouw@tiscali.nl

Aannemersbedrijf 
Quartz

Margrietstraat 33

6621 BV Dreumel

0487-571534
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Oud Prinses Chantal d’n Urste en Oud Prins Renko d’n Urste zijn als razende reporters op zoek 

gegaan naar personen die in het verleden iets betekend  hebben voor de Blauwe Bok.

Met de bokkenwagen zoefden zij langs Drutense dreven en komen bij:

Bep Arts
Bep is een echte Drutenaar, geboren in de Stationsstraat (Klein Afferden). “De remketting zoals ze dat 

vroeger noemden”, zei Bep. Hij werkte o.a. bij de Drutense Machine Fabriek, de scheepswerf in Deest en 

bij Constructiebedrijf Willems in Beneden Leeuwen.

28 jaar geleden werd hij lid van ‘de Blauwe Bok’. Wim Mooren en Gradje van den Hurk vroegen of hij zin 

had om bij ‘de Blauwe Bok’ te komen. Bep en zijn vrouw Truus hadden daar wel oren naar. Feesten was 

voor hen geen probleem. Alhoewel Bep geen carnavalsgek was, zoals hij zei, werd er wel elk jaar 

gespaard voor de carnaval. Met vijf stellen werd daarvoor bij Jan Lamers gespaard. Rinie van Son paste 

op het geld. Bep en zijn vrouw Truus hebben in die tijd veel gedaan voor de vereniging. Zo vertelde Bep 

over de kilometers vlaggetjes die door de vrouwen aan elkaar genaaid zijn, de bekende blauw-witte 

vlaggetjes. Daarvoor werd er onder de toenmalige TRIO aan de Molenstraat een heuse naaistraat 

ingericht. De mannen van ‘de Blauwe Bok’ moesten de vlaggetjes aan het touw rijgen en nieten.

Omdat er op enig moment veel nieuwe leden bij de Raad van Elf kwamen werd Bep Senator bij ‘de 

Blauwe Bok’. Op onze vraag naar zijn mooiste carnavalsherinnering begint Bep te vertellen over een uitje 

naar een plaats in Duitsland net over de grens. “Op een zondag naar Duitsland, naar een vuurtoren of 

was het een brandtoren. Maakt niet uit. Het ging eigenlijk om niks. Ook die toren niet. Het was gewoon 

gezellig”. Bep zorgde ervoor dat de Drutense zieke mensen in Huize St. Elisabeth in Beneden Leeuwen 

een fruitmandje kregen als ‘de Blauwe Bok’ daar een carnavalsavond verzorgde. “Dat is belangrijk en 

heel leuk voor die mensen, die moet je niet vergeten” horen wij Bep zeggen.

Advertenties verkopen voor ‘De Bokkenkrant’ kon en kan Bep als de beste. Hij ging daarvoor heel Maas 

en Waal door. Meestal nam hij een Bokkenblad mee om de adverteerders te laten zien wat zij het jaar 

daarvoor hadden laten plaatsen. Dat was vaak voldoende om een nieuwe advertentie te verkopen.
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    Voor al uw ijzer en RVS werk!
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Als wij het woord tip benoemen zegt hij: “daar begin ik niet aan, ik breek niets af”. Één tip gaf Bep echter 

wel. Hij vertelde ons dat hij nooit Prins zal worden, ook als zou hij er geld voor krijgen. Over geld gespro-

ken, Bep heeft in de tent bij Willie Lamers bijna altijd de kassa bij de ingang verzorgd. Hij vond dat mooi 

werk, met iedereen een praatje maken. De mooiste koppen kwamen daar aan hem voorbij. “Ik hield het 

verstand erbij want dronk niet”, zijn de wijze woorden van Bep.

De Blauwe Bok” kent Bep Arts als een man die met veel liefde en plezier veel tijd gestoken in de 

carnavalsvereniging. Voor zijn geweldige inzet gedurende 28 jaar lidmaatschap is Bep tijdens de laatste 

prinsverkiezing benoemd tot erelid. Samen met zijn Truus moest hij toch wel even op de voorgrond 

verschijnen. Bep is trots op zijn erelidmaatschap. Zoals hij zelf zegt: “mooi erelid, je doet het ervoor maar 

wel op je eigen manier”.

Bep en Truus bedankt voor jullie inzet en veel geluk 
en gezondheid voor de toekomst!





reklameborden

gevelbelettering

reklamezuilen

zeefdruk

autobelettering

lichtreklame

textieldruk

digitaal printen tot grootformaat

Hogestraat 46 6651 BM Druten 0487-512241

Openingtijden: ma 13.00-18.00 uur, din woe don 9.00-18.00 uur, vrij 9.00-21.00 uur, zat 9.00-17.00 uur. 

Modepresentatie: 29 februari 2008
        14 maart 2008

Koopzondag          30 maart 2008 Wij wensen u jne carnaval toe.

Mode van maat 34 t/m 54
www.annettemode.nl

Lunchen, dineren

en overnachten op niveau

Hogestraat 89, Druten
Telefoon 0487-510 501
E-mail info@eetage.nl

Zoem Zoem
Hogestraat 32, Druten

Tel. 54 06 00
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Fruitige Carnaval
gewenst!ens
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Afdeling Schoonmaak
schoonmaakonderhoud

nieuwbouwreiniging
brand- en roet reiniging

industriële reiniging
glasbewassing

vloeronderhoud

Afdeling Bouwservice
gevelreiniging

leuzenverwijdering
voegen hakken
impregneren

bouw-opruimers
voegen

Schoonmakers & Schoonhouders
Industrieweg 4, 6651 KR Druten

Telefoon (0487) 514 000 / 516 000     Fax (0487) 513 600
Calamiteitennummer: 0487 - 517517

Website www.derksen-burgers.nl
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Jeugdhofhouding:
v.l.n.r. Manon Jansen (Page), 

Jeugdprins Koen d’n Urste, Dylan 

den Biesen (Adjudant), Sabine v.d. 

Klok (Page)

Jeugdraad:
Achterste rij v.l.n.r.
Joep Kuypers, Jeremy Janssen, Mike 

Grisel, Jurre Foekens, Tom van Rooy, 

Martijn Cornelissen, Fleur Verhoeven.

Voorste rij v.l.n.r.:
Manon Jansen, Sigrid Renkens, 

Jeugdprins Koen Lowiessen, Dylan 

den Biesen, Jacob Pieter den 

Breejen, Sabine van de Klok, Dave 

Hermans, Sander Kuypers.

Niet op de foto:
Niek van Gendt, Ramon van 

Veen, Joris ‘t Jong.

 

Wiannekes:
Staand v.l.n.r. Lieke van Rooy,

Silke Foekens, Senna van Faassen

Zittend v.l.n.r. Annika Renkens, 

Manon Jansen, Anne Klaassen
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Bestuur:
v.l.n.r. Erik Klaassen (Vice-

voorzitter), Sander v.d. Zandt 

(Penningmeester), Aswin Janssen 

(Bestuurslid), Prins Michel d’n 

Urste (Secretaris), Frank Jansen 

(Voorzitter)

Hofhouding:
v.l.n.r. Erik Klaassen

(Adjudant), Sander v.d. 

Zandt (Chef de Protocol), 

Prins Michel d’n Urste, Jeroen 

Beekhuizen (Opperschenker), 

Joyce Janssen (Page)

Dames Blauwe Bok:
v.l.n.r. Anita van Osenbruggen, 

Mirjam v.d. Wielen, Ardith 

Jansen, Maaike Foekens, 

Annemarie Kuijpers, Monique 

de Vrught, Renate Klaassen, 

Chantal Kuijpers, Anke v.d. 

Zandt, Marijke van Sonsbeek, 

Jolanda van Faassen, 

Annemarie Renkens, 

Nastasja de Haas



Raad van Elf:
Staand v.l.n.r. Erik Klaassen, Joost Hol, Rino de Haas, Sander van Merwijk, Prins Michel d’n Urste, 

Ferry van Faassen, Page Joyce Janssen, Henk van Osenbruggen, Erik van Osenbruggen, Bas v.d. Zandt.

Zittend v.l.n.r. Martijn van Sonsbeek, Louis Poncin, Jeroen van Schadewijk.

Senatoren:
v.l.n.r. William de Heuvel, Ewald Janssen, Jeroen Beekhuizen, 

Willie van Sonsbeek, Henri Peters, Chantal Kuijpers, Hans Renkens, 

Aswin Koppers, Anthonie van Elk, Cees-Jan van Gendt

35



36
36

Orde van Oud Prinsen:
v.l.n.r. Henri Peters, Jeroen Beekhuizen, Cor Koppers, Gerard van Woerkom, Jan Vermeulen, Hans 

Gubbels, Peter van Laar, Theo Roelofs, Frank Jansen, Henk Cornelissen, Hans Renkens, Peter van 

Mulukom, Luc Wolters, Chantal Kuijpers, Cees-Jan van Gendt, Ewald Janssen, Aswin Koppers, Willie 

van Sonsbeek, Johan Klaassen, Wiliam de Heuvel

Orde van Oud Jeugdprinsen:
v.l.n.r. Sven Janssen, Bob Snijders, 

Rutger v.d. Klok, Jochem Lowiessen



Zaterdag 30 januari

Pronkzitting in zaal Bilderbeek - Aanvang acht uur ‘s avonds

Prins Michel d’n Urste met zijn gevolg ontvangen alle belangstellenden uit Druten. 

“De Blauwe Bok” brengt weer een gevarieerd programma en talloze mensen hebben wederom diverse 

stukjes speciaal voor deze avond ingestudeerd. Ook de Wiannekes zullen present zijn en hun kunsten 

vertonen. Om ongeveer half twaalf is het officiële programma voorbij en zal Prins Michel d’n Urste voor-

op gaan in de polonaise. De muziek wordt verzorgd door de “Free Style Herrie Kapel”.

Zondag 31 januari

Zondagmiddagzitting in zaal Bilderbeek - Aanvang twee uur ‘s middags

Ook nu brengt De Blauwe Bok weer een gevarieerd programma en zijn er wederom diverse stukjes 

speciaal voor deze middag ingestudeerd. Ook de Wiannekes zijn present en zullen hun kunsten verto-

nen. Om ongeveer vijf uur is het officiële programma voorbij en zal Prins Michel d’n Urste voorop gaan 

in de polonaise. De muziek wordt verzorgd door de “Free Style Herrie Kapel”.

Dinsdag 2 februari

Bezoek aan Verpleeghuis Sint Elisabeth te Beneden - Leeuwen - Aanvang zeven uur ‘s avonds

Het jaarlijks terugkerende bezoek van de Blauwe Bokken aan het Verpleeghuis. 

Zaterdag 6 februari

Bezoek aan Zorgcentrum De Kasteelhof te Druten - Aanvang drie uur ‘s middags

Ook aan de bewoners van De Kasteelhof brengen Prins Michel d’n Urste en zijn gevolg een 

gevarieerd programma.

Zaterdag 6 februari

Jeugdsleuteloverdracht Dorpshuis Horssen - Aanvang zeven uur ‘s avonds

Burgemeester van Riswijk zal dit jaar in Horssen tijdens een gevarieerd programma voor de 1e maal 

de sleutel uitreiken aan de Jeugdprinsen van de Gemeente Druten. 

Woensdag 10 februari

Bezoek aan ’s Heeren Loo te Druten - Aanvang zeven uur ‘s avonds

Prins Michel d’n Urste met zijn gevolg gaan op bezoek bij ’s Heeren Loo in Druten. Hier tonen de 

“Free Style Herrie Kapel” en de Wiannekes van “De Blauwe Bok” hun kunnen, en gaan de Prins en 

zijn gevolg voorop in de polonaise met de cliënten van ‘s Heeren Loo.

Programma “De Blauwe Bok” 

Druten 2010
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Tribute Clothing | Marikenstraat 20, Nijmegen

Tribute Trends | Koningstraat 24, Nijmegen

Wij bieden service én
vaste klanten acties!

De winkels met het beroemste

rugzakje van heel Nederland!

(Bij een minimale besteding van € 25,00 een gratis

rugzakje tegen inlevering van deze advertentie)

www.Tribute--Nijmegen.hyves.nl
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Scholenbezoek in Druten

Jeugdprins Koen d’n Urste gaat samen met Prins Michel d’n Urste en gevolg een bezoek brengen aan 

de scholen in Druten. Dit is een welkome aanvulling op het carnavalsprogramma van de diverse scholen. 

Sleuteloverdracht in Horssen

Burgemeester van Riswijk zal dit jaar in Horssen tijdens een gevarieerd programma voor de 1e maal de 

sleutel uitreiken aan de Carnavalsverenigingen van de Gemeente Druten. 

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2010 

vrijdag 12 februari
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Vlaghijsen, Ballonnenwedstrijd en Kwartjesreut

Aanvang twee uur ‘s middags

Om twee uur start het programma met het hijsen van de vlag bij het Gemeentehuis, Heuvel 1 te Druten. 

Daar wordt aan de aanwezigen glühwein geschonken. 

Ook alle kinderen uit Druten zijn hierbij uitgenodigd, zij krijgen een glas limonade aangeboden. Na het 

vlaghijsen worden aan de kinderen tot 12 jaar ballonnen uitgereikt. Deze worden om half drie na een 

teken van Prins Michel d’n Urste opgelaten en daarna gaat het hele gezelschap naar de Hoefslagstraat. 

Daar start om drie uur de Kwartjesreut. De route van de optocht loopt via de Hoefslagstraat, Heuvel, 

Hogestraat, Raadhuisstraat, Kasteellaan, Piet Verslootstraat, Heersweg, Kattenburg en Hogestraat naar 

het Marktplein (ontbinding). Daarna gaan we met z’n allen naar de feesttent bij De Gouden Leeuw waar 

om ongeveer half zes de prijsuitreiking zal plaatsvinden. 

Opstellen wagens voor de Kwartjesreut: 

via de Heersweg en Zevengeverstraat naar het startpunt in de Hoefslagstraat.

Openingsbal in de Bokkenstal, de feesttent bij Café De Gouden Leeuw

Aanvang negen uur ‘s avonds

Prins Michel d’n Urste met zijn gevolg zullen het Carnaval 2010 openen en het grote feest gaat beginnen. 

“Scofi eld” is het orkest voor deze eerste avond in de Bokkenstal. 

De “Free Style Herrie Kapel” is vooral in het begin van de avond aanwezig met het maken van muziek om 

de sfeer in de zaal te verhogen.

Entree 8,50 euro per persoon. De muziek stopt om één uur.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2010 

zaterdag 13 februari
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      GRONDVERZET - VERHUUR
 HYDRAULISCHE GRAAFMACHINES

               Tevens levering van

   ZAND - GRIND - ZWARTE GROND

              Tevens dealer Excluton

   Wij wensen u een “steen”goede carnaval

A.van ELK  B.V.
 Afferden (ingang Heemstraweg)

Tel. (0487) - 514261
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Carnavalsmis

Aanvang half tien ‘s morgens

De carnavalsvierders gaan weer vroeg uit de veren en de complete carnavalsclub woont de 

Eucharistieviering in de R.K. kerk bij. 

Carnavalsavond met als thema “Valentijnfeest in Tirol”

in de feesttent bij Café De Gouden Leeuw

Aanvang negen uur ’s avonds

Een supergezellig feest met ouderwetse consumptieprijzen.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2010 

zondag 14 februari
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Studiehuis Druten

Huiswerkbegeleiding
Studiebegeleiding
(hulp bij plannen, hulp bij het leren, 
vakgerichte hulp) en bijles 

www.studiehuisdruten.nl 06-13250643
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Streekreut in Druten

Aanvang half twee ‘s middags

Om precies half twee gaat de Streekreut van start.

De route van de optocht loopt via de Zevengeverstraat, Hoefslagstraat, Heuvel, Hogestraat en Katten-

burg naar het Marktplein, waar de optocht wordt ontbonden. Dan gaan we met z’n allen weer naar de 

feesttent bij De Gouden Leeuw. Hier is de prijsuitreiking van de Streekreut om ongeveer half zes. 

Opstellen wagens voor de Streekreut: 

via de Waalbandijk (Blauwe Brug) en de Heersweg naar het startpunt in de Zevengeverstraat. 

Het Ouwe Wijvenbal in de feesttent bij Café De Gouden Leeuw

Aanvang negen uur ‘s avonds

De traditioneel gezelligste carnavalsavond van het jaar is het Ouwe Wijvenbal op de maandag-

avond. Zo vlak na de Streekreut er met z’n allen een groot feest van maken. 

Prins Michel d’n Urste en zijn gevolg zullen u niet teleurstellen. Dit grandioze feest duurt tot één uur 

‘s nachts met live muziek van ”Blind Date” en de “Free Style Herrie Kapel”.

Entree 8,50 euro per persoon.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2010 

maandag 15 februari
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Kindermiddag

Aanvang twee uur ’s middags

Jeugdprins Koen d’n Urste en Prins Michel d’n Urste ontvangen de jeugd van Druten in de bokkentent. 

Op het programma staan o.a.:

 *Een echte discotheek met veel leuke kinderliedjes

 *Lekker feesten, hossen, dansen en veel lol maken

Confettibal in de feesttent bij Café De Gouden Leeuw

Aanvang ’s middags om elf minuten over vier

Om elf minuten over vier zal dir. Willempie van “De Gouden Leeuw” de pot met confetti overhandigen 

aan Prins Michel d’n Urste voor het openen van het Confettibal. 

Prins Michel d’n Urste en zijn gevolg zullen middels de “Bokverbranding” om elf minuten over zeven op 

gepaste wijze het carnaval gaan afsluiten.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2010 

dinsdag 16 februari
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            Garage van Woezik
Onderhoud
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Programma “De Blauwe Bok” Druten 2010 

woensdag 17 februari

Askruisje halen

De complete carnavalsclub woont de Eucharistieviering in de R.K. kerk bij. 

Aanvang drie uur ‘s middags

Haringhappen bij Grand Café d’n Optie

Aanvang circa vier uur ‘s middags

Gezellig naborrelen met de complete carnavalsvereniging, daarna moe maar voldaan huiswaarts keren 

en weer een jaar geduld hebben.
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Kom genieten van onze “Optie Special” drie gangen voor € 29.95 keuze uit 
de gehele kaart. Verras Uw vrienden of zakenrelaties, geef een etentje weg! 

U bepaald zelf de waarde van onze Optie cheque.

Openingstijden dinsdag t/m donderdag vanaf 16.00-23.00
Vrijdag en zaterdag 12.00-02.00
Maandag alleen op reservering
Keuken open van 12.00-21.00

Hogestraat 5 6651 BD Druten
Telefoon 0487-523931  www.dn-optie.nl e-mail: info@dn-optie.nl

Scharenburg 19 - Druten
Tel.: 0487 - 560 788
www.gall.nl

Zandstraat 127a
Beneden-Leeuwen

Tel. 0487 - 591 083

Exclu-vloerExclu-vloer

Jan van Galenstraat 2E  Druten (nabij Balles Doe Het Zelf)   0487 - 511 021
Geopend dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur. Vrijdags koopavond   's maandags gesloten. www.excluvloer.nl

De specialisten in houten vloeren 
met 250 m2 vloeroppervlak

Dealer Chapel en Di Legno, verouderd

Eiken planken in div. breedtes

Tapis vloeren in bourgogne-visgraat enz...enz...

Parket vloeren in landhuisdeel - 2 strooks, 3 strooks

Laminaat van Berry Floor en Quick step 

Gazzotti vloeren - Parky-vloeren en voor de trotse bezitters 
 van een houten vloer die aan een renovatie schuurbeurt toe 
 is hebben wij altijd een passende oplossing ook als 
 afwerking in div. kleuren olie.

Onze openingstijden 
zijn tijdelijk aangepast

Maandag gesloten
 

Van dinsdag t/m donderdag
10.00-12.00 uur, 13.00-17.00 uur

Vrijdag: 
10.00-12.00 uur, 13.00-20.00 uur

Zaterdag: 
10.00 t/m 16.00 uur



Kattenburg 38 
6651 AP Druten

tel. 0487 - 514 419
www.hemeltjelief.com

Jouw huis,
     Jouw manier!

De makelaar die van
alle markten thuis is!
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  Zaal bij uitstek voor:      *  bruiloften
             *  partijen
    *  vergaderingen
    *  gourmet avonden
    *  fam. diners
    *  fam. brunchen

  Koningsstraat 39   Afferden  Tel. 0487 - 512684

   HORECA MEGENS

De mooiste mode voor de laagste prijs    
V. Hulst Mode

Sportlaan 9
6658 BG  Beneden Leeuwen

Tel. 0487-592072
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Trendy Mode
Hogestraat 14a
6651 BK Druten
0487 519885

      INDUSTRIEWEG 26   6651 KR  DRUTEN
       TEL: 0487 - 516767   FAX: 0487 - 516514

MR. VAN COOTHSTRAAT 20 - 6651 ZJ DRUTEN

POSTBUS 26 - 6650 AA DRUTEN

TELEFOON 0487 - 512889 - FAX 0487 - 516999

INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF

WENST U VEEL

LEUT EN GEIN

MET DE
CARNAVAL!!!



Int. tr
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  MUZIEKKELDER

          toonaangevend
          Hogestraat 69-1 Druten
               Tel.0487-517054
         www.muziekkelder.tk
voor uw muzieklessen en muziekinsrumenten

RICKSPORTS 
Hogestr a 59 

Druten 

0487-512545 
www.ricksports.nl 

a  t



Verkoop van o.a.   
Keybords, Gitaren, Versterkers, P.A. systemen, Synthesizers, 
Slagwerk, Blaasinstrumenten, Licht, Muziekboeken, Accessoires, 
Onderdelen, Midirecording, Harddiskrecording, Miditemp, RME, 
M-audio, Emagic Logic-Audio, Yamaha, Roland, Steinberg-Cubase 
The Midifactory midifiles, Terratec, Allen&Heat, Electro-Voice, 
Powershop, HK-Audio, Dynacord, AD-Systems, ect.

Ook voor vaste installaties in theater, zalen, horeca, kantoren, 
kerken, restaurants, scholen, ect.

Eigen technische dienst, eigen reparatie afdeling 
blaasinstrumenten.

Open: di t/m vr.: 10.00-18.00  uur
  za.:  10.00-16.00  uur

www.markusmuziek.nl
info@markusmuziek.nl

Gespreide betaling mogelijk!

Kerkeland 10a,  6651  KN  DRUTEN
Tel: 0487-512036   Fax: 0487-512162
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Lieve Bokken en Geiten,

Wat ben ik blij dat ik naar de wijze woorden van ons pap heb geluisterd. Hij heeft mij van kinds af 

aan geleerd; “Spijt kun je alleen krijgen van dingen die je niet doet”.  Een waarheid als een koe, of 

kan ik beter zeggen als een bok? Want wat zou ik een spijt hebben gehad als ik niet was ingegaan 

op de uitnodiging om Prinscarnaval te worden… Prinscarnaval van Druten worden, dat is gewoon 

geweldig, fantastisch en super bij elkaar! Natuurlijk een fantastische Kwartjesreut met mooie creaties 

en wagens. Onze complimenten naar alle deelnemers die er weer veel tijd, energie en enthousiasme 

hebben ingestoken. Hopelijk zien we jullie dit jaar allemaal weer in de Kwartjesreut en de Streekreut. 

De carnavalsavonden en de kindermiddag met aansluitend het Confettibal werden allemaal weer druk 

bezocht. De Bokkentent zat telkens weer barstensvol gezellige, hossende feestvierders. Druten, jullie 

weten wat carnavalvieren is!

Ook m’n “moatje” Jeugdprins Dylan was een ware aanwinst voor het carnaval! Heel intensief en met veel 

enthousiasme heeft hij, samen met zijn Jeugdraad, carnaval gevierd. Dat hij ook heeft genoten en het 

jammer vond dat carnaval voorbij was, hebben we allemaal kunnen zien. Dylan jongen, geweldig gedaan! 

Een Prins kan en doet het natuurlijk 

niet alleen, want zonder alle harde 

werkers achter en voor de schermen 

red je het niet. En dat is dan de 

luxe van Prins van het Bokkenrijk 

zijn: van Bestuur tot Raad van Elf, 

van Jeugdraad tot Senatoren, van 

Wiannekes tot vrijwilligers bij de 

reuten, van Hofhouding tot onze 

Dames, allemaal zetten zij zich met 

zo enorm veel enthousiasme in om 

het carnaval te laten slagen! Mensen, 

dat is jullie meer dan 100% gelukt!

Dit jaar gaat het zeker weer net 

zo’n knallend feest worden met 

Prins Michel d’n Urste. Een betere 

opvolger dan m’n eigen “moatje” 

had ik niet kunnen wensen!!

Mensen, allemaal bedankt en 

onthoudt:

“Herinner giester, droom van 

mèrge, carnaval vandaag” 

(en dan is ’t natuurlijk belangrijk: 

”Als je maar leut hebt”).

Alaaf, ex-Prins Jeroen d’n Urste 

en Hofdame Mirjam

Afscheidswoordje 

ex-prins Jeroen

WWW.FOTODISCOUNTS.NL

leerdam
vlietskant 38-40
0345 - 632 598

leerdam@fotodiscounts.nl

kerkdriel
kromsteeg 3c
0418 - 632 931
kerkdriel@fotodiscounts.nl
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Beste bokken en geiten!!!

Tijd om terug te kijken op een fantastisch carna-

vals jaar 2009. Na een geweldige pronkzitting en 

middagzitting waar ik op de proef werd gesteld 

door Jeroen om de avond te openen was het 

eindelijk zover  voor de mooiste tijd van het jaar. 

Met de sleutel van Druten op zak kon de carnaval 

beginnen. Na het bezoek aan het Sint Elisabeth, ‘s 

Heerenloo en de Kasteelhof was het eindelijk tijd 

voor de schooloptocht. Mijn huismeester en mijn 

klas kwamen mij ophalen met de Prinsenwagen.

Na het vlaghijsen gingen we de leerlingen van de 

Kubus ophalen, het was een bont gezelschap die 

voor mij uitging naar de feestzaal, Daar barste het 

feest los. We feesten daarna verder bij de Kleuren-

cirkel ook daar was het supergezellig. Op zaterdag 

was het tijd voor de kwartjesreut met vele mooie 

wagens, en leuke groepen, met een volle Bokken-

stal  en een spannende prijsuitreiking  was de eer-

ste offi ciële dag weer voorbij. Moe maar voldaan 

gingen we weer naar huis, want zondagmorgen 

was het weer vroeg dag we moesten om half 10 

alweer in de kerk zijn. Het was een sfeervolle mis 

met leuke muziek en lezingen. Na de kerk gingen 

we met alle leden van de Blauwe Bok brunchen 

bij de scouting. We konden even naar huis om ons 

om te kleden voor de jeugddisco in de bokkentent. 

Jammer dat  het niet zo druk was maar het was 

wel erg gezellig.

De maandag was er de Maas en Waalreut in Deest.

Enorm veel mensen genoten van prachtige wagens 

uit Maas en Waal. In een overvol Trefpunt werd er 

nog lang gefeest door iedereen. Dinsdagmorgen 

kwamen de jeugdraad en de raad van elf bij elkaar 

bij ons thuis, mijn vader had een buffet gemaakt 

voor ons allemaal dat erg goed smaakte. Met een 

volle buik gingen we met zijn allen naar de bok-

kenstal voor de kindermiddag die ik mocht ope-

nen. Een super middag die gevolgd werd door het 

confettibal, helaas liep het carnaval ten einde en 

was het tijd voor de bokverbranding  voor de kerk. 

Dit was het minst leuke moment van het carnaval, 

na dagen van feest was het nu afgelopen en voor 

iedereen emotioneel, na een heerlijke rijsttafel bij 

Willie gingen we huiswaarts na een lange dag.

Woensdag gingen we nog met zijn allen naar de 

kerk om een askruisje te halen en af te sluiten bij 

d’n Optie met een heerlijk harinkje.

Carnaval 2009 was super leuk en ik wil iedereen 

bedanken, speciaal Ex Prins Jeroen, mijn pages 

Aisha en Jeanne, mijn adjudant Sven en alle leden 

van de Blauwe Bok, tevens wens ik jeugdprins 

Koen en Prins Michel een fantastisch carnavalsjaar 

2010 toe.

Alaaf 

Ex jeugdprins Dylan d’n Urste

Afscheidswoordje 

ex-jeugdprins Dylan
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             Robert Vissers

 *  Voor bedrijf en Particulier
 *  Wanden / Plafonds

 *  Wenst ieder een prettige karnaval
Meerkamp 11 Druten
Tel. 0487- 516527  Fax 0487 - 511988

 

  Markt 8    Druten   0487-51 31 84   Traditie in kwaliteit  

 

 

Firma Mulders
Koningsweg 1 - 6655 AA Puiflijk

Tel. 0487-512402 - www.zaaldelinde.nl

Het adres voor goedverzorgde

bruiloften
partijen

vergaderingen

zalen - café - catering

ONZE ZAAL IS

VOORZIEN VAN

AIRCO

Energieweg 5

6651 KT Druten

Telefoon 0487 - 512 111

      
Uw verlichtingsadviseur

TOSCANA LICHTIDEE
alle kennis in huis voor een persoonlijk verlichtingsadvies!

Kattenburg 39,  6651 AM  Druten
Tel.: 0487-540592



MEER DAN 
ALLEEN 
COMMUNICATIE

ComPlus, het marketing- en communicatie 
adviesbureau in Druten dat al uw marketing 
en communicatiezaken voor u regelt. 
Gebaseerd op jarenlange ervaring uit het 
bedrijfsleven.

Evenals ervoor en erna verzorgen en regelen 
wij tijdens carnaval meer dan alleen com-
municatie!

Laat mij uw marketing en communicatie 
regelen.
ComPlus, Louis Poncin

Ooievaarstraat 13 | 6651 XX  Druten
Tel. 0487-519983 / 06-10238103
E-mail: lponcin@compluscom.nl

Hans Ubbink
Hans Ubbink Blue

Cast Iron 
Pepe Jeans

J.C. Rags
Scotch & Soda

Mexx

State Of Art
Vanguard

Pierre Cardin
Stones
Le Dub

Red Wings
Emu

Mexx
Polsa

Alessandro Di Roma
All Stars

Hogestraat 16,  Druten  Tel. 0487-518 718

H E R E N M O D E
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www.weemen.nl

Weemen

wenst u een

hele fi jne

carnaval!!!
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Stichting Karnaval “De Blauwe Bok” is een paar jaar geleden begonnen met het werven van donateurs. 

Deze actie vervangt de loterij en de prinsenlotto. Iedere deelnemer krijgt een nummer toegewezen. 

Deelnemers met een automatische incasso hebben dit nummer op hun bankafschrift staan. 

De trekking van deze loterij is verricht op 4 januari 2010.

1e prijs

waardebon € 150,00

te besteden bij

De Bruin Exclusief Slapen

Druten

nr.  0860

gewonnen door:

I. de Ruiter

Nijenkamp 166, Druten

3e prijs

waardebon 

brunch of diner voor

2 pers. te besteden bij

Partycentrum Bilderbeek

nr.  1741

gewonnen door:

C. Visschers

Veerstraat 72, Druten

6e prijs

waardebon € 20,00

te besteden bij

Bloemisterij ‘t Stekkie

nr. 2495

gewonnen door:

G. Hofman

Korte Akker 114, Druten 

2e prijs

Trolbeads armband

t.w.v. € 125,00 

te besteden bij

van Woerkom Juweliers

nr.  3831

gewonnen door:

H. Ketels

Joannes Boscopad 6, Druten

4e prijs

vrijkaarten voor 2 pers. 

carnaval 2010

Openingsbal / Ouwewijvenbal 

nr.  1700

gewonnen door:

Damen

Jan van Galenstraat 28, Druten

5e prijs

waardebon € 25,00

te besteden bij

Broeklynn Herenmode

nr.  2066

gewonnen door:

Schenkelaars

Stationstraat 48a, Druten

7e prijs

waardebon € 20,00

te besteden bij

El Bocadillo

nr.  1565

gewonnen door:

R. Franken

Kasteellaan 7, Druten

U koopt toch ook bij onze adverteerders?

Exclusief Slapen

8e prijs

waardebon € 20,00

te besteden bij

v/d Zand Textiel

nr.  0056

gewonnen door:

P. Lewiszong

Molenstraat 12, Druten

hogestraat 42b  druten
telefoon 0487-512 362
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Kwartjesreut

2009
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        loodgieters & installateurs

    W. van SONSBEEK
Kantoor:

Loofschouwstraat 11
6651 CJ  DRUTEN

telefoon: 0487 - 515517
telefax 0487 - 517791

E mail: info@WvanSonsbeek.nl

Werkplaats:
St. Teunismolenweg 50a

6534 AG  Nijmegen
telefoon 024 - 3770496

    Het vertrouwde adres voor:

   gas, water en sanitair-installaties
   koper, lood, zink en bitumineuze dakbedekking
         cv-installaties


